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Østrigske Kraiburg er blevet ny leverandør af slidbaner til Nordisk Dæk Import’s

regummieringsfabrik, Euroband, i Brørup.

EUROBAND PÅ BANEN
MED KVALITETSMØNSTRE 
FRA KRAIBURG
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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 59  autoværksteder 

og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af Danmarks største 

dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder, industrien og 

landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem en kultur med 

fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.

- Kraiburg er en gammel kending, som vi 

tidligere har haft rigtig gode erfaringer 

med hos Euroband. Vi er derfor glade 

for at kunne præsentere Kraiburg som 

ny hovedleverandør af slidbaner til vo-

res produktion af regummierede dæk til 

lastbiler og busser, siger produktionschef 

Kion Larsen, Euroband.

FØRENDE EUROPÆISK SPECIALIST

Kraiburg er kendt som en førende euro-

pæisk specialist på materialer til regum-

miering. Mønstrene er blevet produceret 

i Østrig siden 1965, og Kraiburg har gen-

nem årene fået ry for at være en af de 

ledende leverandører af kvalitets regum-

mieringsmaterialer.

- Vi har valgt Kraiburg, fordi virksomhe-

den producerer slidbaner i meget høj 

kvalitet. Kraiburg dækker endvidere alle 

mønstertyper til lastbil- og busdæk og 

har et omfattende og fuldt dækkende 

produktprogram. Der er enkelte desig-

nændringer i forhold til vores hidtidige 

mønsterprogram, men ellers kommer 

Euroband’s kunder ikke til at opleve no-

gen forandringer. Vi fastholder naturlig-

vis fortsat Euroband’s store mønsterpro-

gram, siger Kion Larsen.

Den østrigske leverandør af baner til 

Euroband har topprioritet på ”sikkerhed”, 

”value for money” og ”miljømæssig bæ-

redygtighed”. Virksomheden har over 

300 ansatte. Europa er Kraiburg’s primæ-

re marked, men man eksporterer også til 

blandt andet Australien, New Zealand og 

Sydafrika.

ERFARING MØDER ERFARING

Erfaring møder erfaring, når slidbaner fra 

Kraiburg anvendes i produktionen hos 

Euroband. Kraiburg har over 50 års eks-

pertise i produktion af slidbaner, mens 

Euroband har produceret regummierede 

dæk siden 1979. Produktionskapaciteten 

hos Euroband er 30.000 dæk, og man 

producerer efter koldvulkaniseringsprin-

cippet, hvor en slidbane fra Kraiburg 

påvulkaniseres den afraspede første-

klasses karkasse. Resultatet er et kva-

litetsprodukt, der byder på lang levetid, 

maksimal sikkerhed og nok så væsentligt 

et plus på ”dæk-bundlinien”.

BANER PÅ EGNE KARKASSER

- Vi har udviklet os meget gennem årene 

og har ikke mindst stort fokus på kvali-

tetskontrol af karkasserne, og det er kun 

ca. 50 procent af de brugte dæk med 

nedslidt mønster, som får lov at blive 

”genfødt” hos Euroband. Der er i øvrigt 

stigende interesse for at få lagt baner på 

egne karkasser. Vognmanden ved bedre 

end nogen, hvad hans dæk har været 

udsat for, og mange vælger derfor egne 

karkasser, når de vil have lagt nye slidba-

ner på hos Euroband, siger Kion Larsen.

For yderligere oplysninger kontakt Kion Larsen tlf. 76 15 29 00


